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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente 

da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª Etapa, 

do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 17 

de setembro de 2019.   

 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro, do ano de dois mil e 

dezenove, às quinze horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara 

de Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio 

Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a primeira 

Audiência Pública da Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura 

Municipal, Agricultura e Meio Ambiente deste Legislativo, referente 

à segunda Etapa, do terceiro Período, da décima oitava Legislatura, 

convocada por intermédio de ofício de autoria da mencionada 

comissão, a qual é composta pelos vereadores Luiz Augusto de 

Jesus - Presidente; Aldney Bastos Marques - Vice-Presidente e 

Gilmar Amorim de Oliveira – Membro, com o objetivo de tratar 

dos assuntos relacionados à construção e entrega do 

empreendimento “Shopping Cidade das Compras”, 

popularmente apelidado de “Shopping Popular”. Na forma 

regimental, o Presidente da Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente deste 

Legislativo, vereador Luiz Augusto de Jesus, declarou instalada a 

presente Audiência, na qual compareceram os parlamentares 

Cadmiel Mascarenhas Pereira, Isaías dos Santos, João dos Santos, 
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Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Fabiano Nascimento de Souza, 

Aldney Bastos Marques, José Menezes Santa Rosa, José Marques de 

Messias, José Carneiro Rocha, Roberto Luís da Silva Tourinho, Luiz 

Ferreira Dias, Ronaldo Almeida Caribé, Gilmar Amorim de 

Oliveira, Eremita Mota de Araújo, Alberto Matos Nery, Marcos 

Antônio dos Santos Lima e Edvaldo Lima dos Santos. Em seguida, o 

Presidente da Comissão convidou as autoridades para compor a 

Mesa desta Audiência, as quais foram: Doutor Cleudson Santos 

Almeida, Procurador Geral do Município, nesta oportunidade 

representando o excelentíssimo Prefeito Municipal de Feira de 

Santana, Doutor Colbert Martins da Silva Filho; Senhor Antônio 

Carlos Borges Júnior, Secretário Municipal de Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico; Senhor Elias Tergilene Pinto, 

Presidente da Fundação Doimo, Doutor Bernardes Martins,  Vice-

Presidente da Fundação Doimo, Doutor Rodrigo Santos Lemos, 

Advogado. Na sequência, o Presidente da referida Comissão desta 

Audiência listou a presença dos convidados que se assentaram no 

Plenário, cujos nomes estão arquivados nos anais do Cerimonial 

desta Casa e esclareceu os procedimentos de uso da tribuna. 

Prosseguindo, solicitou que o vereador Marcos Antônio dos Santos 

Lima procedesse à saudação aos presentes na Audiência Pública, 

oportunidade na qual discorreu sobre a importância de dirimir 

dúvidas quanto ao empreendimento Shopping Popular e salientou 

que os vendedores ambulantes, nesta audiência, poderão ter 

esclarecimentos, quanto aos detalhes relativos às obras do referido 

shopping. Prosseguindo, foi facultado o uso da palavra ao Dr. 

Rodrigo Santos Lemos, o qual discorreu sobre as cláusulas do 

contrato firmado sobre a municipalidade e a organização do 

Shopping Popular, além dos problemas sociais e econômicos que 

serão enfrentados nesta cidade, devido à construção do referido 

empreendimento. Declarou que o contrato terá como consequências 

a efetivação de profissionais “rapa” indefinidamente, visto que a 
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Prefeitura Municipal coibirá o comércio ambulante nas ruas de Feira 

de Santana. Relatou que a Prefeitura insiste em propagandear o 

referido empreendimento como uma solução para os vendedores 

ambulantes, mas que o Shopping Popular trará consequências 

prejudiciais a este município. Logo após, franqueou-se a palavra ao 

Sr. Emerson Santos, representante do Sindicato dos Vendedores 

Ambulantes de Feira de Santana, momento no qual afirmou que a 

primeira solicitação de Audiência Pública nesta Casa foi elaborada 

pela referida associação, salientando que a defesa dos comerciantes 

é a redução da taxa de aluguel dos boxes do Shopping Popular. Em 

seguida, discorreu sobre o surgimento do Feiraguay, bem como a 

alocação dos vendedores ambulantes nesta cidade. Disse, ainda, que 

era necessário a Prefeitura Municipal garantir boas condições de 

trabalho para a referida categoria. Em Pela Ordem, o edil José 

Carneiro Rocha solicitou que os convidados que compõem a Mesa 

tivessem prioridade no ordenamento do discurso. Em seguida, fez 

uso da palavra o Sr. Antônio Carlos Borges Júnior, Secretário 

Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, 

o qual discorreu sobre a elaboração do projeto que visava a 

construção do Shopping Popular, além dos seus benefícios, 

ressaltando que muitas discussões e análises foram feitas. Afirmou 

que o empreendimento ter por objetivo gerar emprego e renda à 

população, salientando que a obra está pautada na legalidade. 

Relatou que o contrato referente ao aluguel dos boxes do Shopping 

Popular ainda está sendo elaborado. Citou a importância do 

Feiraguay e destacou que esta Casa da Cidadania sempre esteve 

presente nos debates concernentes ao referido empreendimento. 

Logo após, concedeu-se a palavra ao Sr. Elias Tergilene Pinto, 

Presidente da Fundação Doimo, o qual citou que já foi vendedor 

ambulante e declarou que a empresa que preside identifica 

necessidades no campo social e econômico para garantir soluções à 

sociedade. Destacou que a empresa atua no país há mais de trinta 
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anos e que se envolveu na construção de outros empreendimentos. 

Disse que treze milhões foram aplicados na obra, mas quarenta 

milhões retornarão aos cofres públicos. Destacou que as Parcerias 

Público-Privadas (PPP) ocorrem em muitos estados e afirmou que 

está disponível para que dúvidas referentes à construção do 

Shopping Popular sejam dirimidas. Mencionou que muitos não 

acreditavam no referido empreendimento, mas hoje este é uma 

realidade. Expôs que o prazo de entrega do Shopping Popular está 

determinado para o próximo mês e que, em seguida, serão instalados 

os boxes. Na sequência, o Presidente da referida Comissão, vereador 

Luiz Augusto de Jesus, concedeu a palavra aos vereadores desta 

Casa Legislativa. Em Pela Ordem, o parlamentar Roberto Luís da 

Silva Tourinho solicitou que os colegas vereadores tivessem cinco 

minutos de discurso para fazerem seus questionamentos. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha concordou com a solicitação do 

vereador que lhe antecedeu. Assim, na sequência, o edil Luiz 

Ferreira Dias discorreu que participou de várias reuniões com o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, o qual, nestas 

oportunidades, lhe garantiu que o Shopping Popular tinha por 

objetivo atender às demandas dos vendedores ambulantes desta 

cidade. Conclamou o Prefeito e o Secretário Antônio Carlos Borges 

Júnior para valorizarem a referida categoria. Expôs que as 

consequências do aluguel dos boxes do Shopping Popular poderão 

ser negativas aos vendedores ambulantes e citou que foi acusado de 

negociar pontos do empreendimento supracitado. Na sequência, o 

vereador José Menezes Santa Rosa indagou o senhor Elias 

Tergilene quanto ao fato de um empreendimento de menor porte em 

frente ao Shopping Popular alugar pontos no local por trezentos 

reais. Disse, ainda, que os vendedores ambulantes que serão 

alocados no Shopping Popular pagarão um valor mais alto. 

Questionou se os vendedores ambulantes têm condições de arcar 

com o valor alto do aluguel dos boxes. Citou que a culpa disto é da 
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Prefeitura Municipal e de seu setor jurídico, que beneficia os 

empresários. Mencionou que não é certo os empresários 

barganharem áreas do município e destacou que os responsáveis 

pela obra do Shopping Popular estão lucrando antes do 

funcionamento deste. Salientou, por fim, que o Shopping Popular foi 

feito para os vendedores ambulantes. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos salientou que não era momento para o 

senhor Elias Tergilene responder aos questionamentos do orador que 

esteve à tribuna. Em seguida, o parlamentar Cadmiel 

Mascarenhas Pereira afirmou que a cidade vive do comércio e que 

a população deseja esclarecimentos quanto ao Shopping Popular. 

Indagou se há alguma alteração no quantitativo de camelôs que 

serão alocados nos boxes do referido empreendimento, qual será o 

valor do metro quadrado de aluguel e quanto a Prefeitura pagou ao 

consórcio responsável pela construção do Shopping Popular, além 

de outros questionamentos. Salientou que esta Casa da Cidadania se 

solidariza com a situação e deve defender os interesses da 

população.  Logo após, o edil Alberto Matos Nery destacou ter 

ficado surpreso com o discurso do orador que lhe antecedeu à 

tribuna. Disse, ainda, que o ex-Prefeito convidou os diversos 

segmentos sociais com o objetivo de anunciar o Pacto da Feira. 

Salientou também que o objetivo era tirar os vendedores ambulantes 

das ruas para colocá-los em um local digno, mas a situação tomou 

um rumo contraditório. Ressaltou ter ficado triste com o fato de o 

Senhor Elias Tergilene ter debochado dos vendedores ambulantes, 

categoria a qual ele deveria ter mais respeito. Em seguida, o 

parlamentar fez algumas perguntas, acerca dos valores que os 

camelôs haveriam de pagar pelos boxes. Na sequência, o edil 

Edvaldo dos Santos Lima disse que estava alegre com a realização 

da presente Audiência Pública e discorreu sobre a trajetória da 

construção do referido Shopping popular, o qual hoje está com 

quase 80% de suas obras concluídas, mas numa situação 
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questionável. Ainda de posse da palavra, o edil perguntou quantas 

lojas o Sr. Elias Tergilene tinha para vender, ou já havia vendido, 

para os empresários, pois vários rumores surgiram acerca da venda 

de boxes para empresários. Logo depois, o vereador José Carneiro 

Rocha enunciou que o que deve ser discutido é a questão da 

quantidade de boxes a serem construídos e qual o valor a ser 

aplicado na venda desses boxes, pois os vendedores ambulantes têm 

famílias, precisam trabalhar para colocar o pão na mesa e não podem 

pagar valores fora de suas realidades. Também, ressaltou que os 

camelôs precisam refletir acerca da necessidade real do tamanho do 

boxe que cada vendedor precisará. Por fim, exemplificou a 

construção de outro Shopping Popular que cobra um valor menor, 

por uma área semelhante. Em seguida, a vereadora Aldney Bastos 

Marques destacou que faz-se necessário que os vendedores 

ambulantes também saibam ouvir e arguiu que muitas reuniões 

foram realizadas sem que outros vereadores, com exceção do edil 

Luiz Ferreira Dias, fossem convidados. Por fim, ressaltou que, a 

cada dia que passa, fica mais difícil resolver a situação dos camelôs. 

Logo depois, o edil Roberto Luís da Silva Tourinho disse que, se 

o Brasil fosse um país sério, estas coisas não estariam acontecendo 

com o Shopping Popular de Feira de Santana. Depois, mencionou 

que o Sr. Elias Tergilene é réu em várias ações movidas, por não 

cumprir com sua obrigação em outras construções. Logo depois, o 

edil Isaías dos Santos destacou que o vereador Roberto Luís da 

Silva Tourinho, na época em que era Secretário, foi quem autorizou 

a realização da obra. Frisou que todas as vezes em que o referido 

vereador usa a tribuna é para ferir e salientou que estava na tribuna 

para discutir o assunto do Shopping Popular. Por fim, destacou que 

o prefeito Colbert Martins da Silva Filho tem compromisso com o 

Shopping Popular. Depois, o parlamentar João dos Santos disse 

que em momento algum ficará contra os vendedores ambulantes e 

frisou que a prefeitura pode, muito bem, sentar e buscar uma solução 
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melhor para os guerreiros camelôs. Destacou, também, que os 

vendedores ambulantes merecem respeito e que não poderiam ficar 

omissos diante de tal situação. Na sequência, o vereador Marcos 

Antonio dos Santos Lima destacou que, na presente data, o 

governo cumpriu com seu papel, que é dialogar e procurar o melhor 

para todos. Salientou que faria perguntas ao Sr. Elias Tergilene, bem 

como ao advogado, pois as mesmas são de interesse dos camelôs e 

frisou que o Governo Municipal tem procurado o diálogo com a 

categoria dos vendedores ambulantes. Ressaltou que sua 

preocupação é com todos e que sua pauta é saber se o contrato que 

regerá o consórcio já está concluído ou ainda será elaborado, pois 

percebe que uma das preocupações dos camelôs é em relação as 

cláusulas desse contrato. Salientou que a prefeitura de Feira de 

Santana, sob a gestão do prefeito Colbert Martins da Silva Filho está 

apoiando a iniciativa da Câmara Municipal, de averiguar essas 

questões de interesse da categoria e tem abrido espaço para o 

diálogo junto aos vendedores ambulantes. Também, disse que o 

referido contrato será discutido com a categoria, antes de ser 

assinado pelos camelôs e que o Governo Municipal também tem a 

preocupação de que o contrato mencionado não seja “empurrado de 

goela a baixo”. Em seguida, o Sr. Antonio Rosevaldo Ferreira 

arguiu que a prefeitura de Feira de Santana gastou mais de 1 (hum) 

milhão de reais, com uma empresa de segurança, enquanto muitas 

pessoas estão sem emprego. Destacou que se faz necessário que se 

analise a situação das pessoas que serão retiradas das ruas, pois não 

adianta retirá-las, sem dar-lhes condições de subsistência. Em 

seguida, a Dra. Márcia Xavier destacou que conhece, de perto, a 

causa dos vendedores ambulantes e destacou algumas reivindicações 

dos camelôs, em relação ao Shopping Popular, pois eles ainda não 

sabem de muitas coisas. Depois, propôs que os custos de água, luz, 

condomínio e segurança, por exemplo, sejam custeados por aqueles, 

não cadastrados, que estão negociando com o empresário Elias 
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Tergilene, pois estes “outros” não são cadastrados, mas sim os 

camelôs, estes que merecem ter algum benefício, tendo em vista que 

o objetivo do referido Shopping é melhorar a situação dos 

vendedores ambulantes. Na sequência, o Sr. Pedro José da Silva 

destacou que muitos vendedores ambulantes, essa categoria sofrida 

que merece ser trada com mais carinho, não conseguirão manter-se 

dentro do Shopping. Ressaltou que o Sr. Elias é uma pessoa muito 

inteligente, pois o mesmo conseguiu implantar um Shopping 

Popular com tantas desvantagens para os camelôs. Em seguida, 

referindo-se ao Sr. Elias Tergilene, o Dr. Rodrigo Santos Lemos 

indagou se o consórcio estabelece algum tipo de trancamento do 

boxe, bem como a proibição de entrada no boxe, pela telemetria. 

Também, perguntou se o Sr. Elias Tergilene “lançaria mão” de 

algum financiamento para a construção do Shopping Popular e o que 

os contratos aditivos determinaram. Perguntou se foi realizado 

algum estudo de impacto sobre o trânsito nas avenidas Tomé de 

Souza, Avenida de Canal e Avenida Marajó, todas que atenderão ao 

Shopping Popular. Depois, perguntou o que fez com que o Dr. Elias 

Tergilene oferecer o valor mínimo de ônus variável, na concorrência 

pública para o consórcio do referido Shopping. Depois, o Sr. 

Patrício de Jesus fez menção ao preço a ser cobrado pelos boxes e 

ressaltou que a categoria está buscando diálogo, no sentido de 

melhorar a situação para os camelôs. Disse, ainda, que o governo é 

feito em função do povo e, se isso não está acontecendo, esse 

governo precisa ser removido. Destacou que o referido Shopping 

leva o nome dos camelôs, mas estes só estão sendo prejudicados, 

eles estão diante de uma situação como se fossem peixes diante de 

tubarões. Logo depois, o Ex-Deputado e Radialista Carlos Geilson 

destacou que os camelôs não querem boxes de graça, mas, sim, 

querem boxes com pagamentos dignos. Destacou, ainda, que não 

pode deixar de posicionar-se e frisou que os vendedores ambulantes 

precisam ter o reconhecimento que merecem, pois são trabalhadores 
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que ajudaram a construir a história da cidade de Feira de Santana. 

Em seguida, o Sr. Servilho relatou que o Sr. Elias Tergilene desfaz 

das pessoas e destacou que os camelôs foram enganados, pois as 

promessas de melhorias para os vendedores não estão sendo 

cumpridas. Frisou que o poder público deve ter respeito com os 

camelôs, pois eles pagam impostos, destacou que é vendedor 

ambulante há 40 anos e findou seu discurso dizendo que é preciso 

haver coerência no tratamento par com os camelôs. Em seguida, a 

Sra. Paula destacou que a promessa foi de melhorar a vida dos 

vendedores ambulantes, mas, na prática isso não está acontecendo e 

ressaltou que é preciso rever a situação dos camelôs. Depois, a Sra. 

Priscila disse que a dupla formada pelo Sr. Elias Tergilene e o 

Secretário Antonio Carlos Borges Júnior é uma dupla de mentirosos 

e que ambos são duas peças raras, pois os mesmos fizeram 

promessas que nunca foram cumpridas. Dando continuidade, o Sr. 

Elias Tergilene usou a Tribuna desta Casa para responder aos 

questionamentos dos vendedores ambulantes, bem como dos 

vereadores. De início, o Sr. Elias Tergilene comentou que, quem lhe 

chamou à cidade de Feira de Santana foi própria Associação 

Feirense dos Vendedores Ambulante - AFEVA, que esteve em seu 

Shopping em Belo Horizonte, para ver se o projeto daria certo em 

Feira de Santana. Depois, disse que para chegar-se aos 80 reis que 

estão sendo questionados, foram realizados cálculos, a partir de 

dados que a própria AFEVA forneceu, informando quanto os 

vendedores ambulantes pagavam na rua, de modo que 80 reais seria 

um valor que poderia ser colocado, para que se tivesse um Shopping 

Popular semelhante ao que há em Belo Horizonte, Manaus e São 

Paulo, pelo fato da cidade de Feira de Santana ser uma cidade de 

comércio e que comportaria a cobrança de tal valor. Ressaltou que, 

além das perguntas elencadas durante a presente Audiência Pública, 

ele esclareceria outros pontos importantes que precisavam ser 

esclarecidos, bem como outros questionamentos que ele precisava 
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responder para todos. Em relação ao preço, ele disse que foi 

realizado um estudo de viabilidade, feito por outra empresa, por 

meio de licitação e acompanhado pela AFEVA e outros órgãos. 

Relatou que, infelizmente, foi a única empresa a participar do 

certame, pois empresa nenhuma acreditou em Feira de Santana e nos 

camelôs, nem quis investir milhões de reais como ele investiu. Falou 

que ele não é da cidade de Feira de Santana, mas um homem do 

mundo e ressaltou que não foi ele quem fez o valor, mas foi feito 

pelo município, pela AFEVA e pelas Associações que participaram 

do processo, dizendo que era um valor suficiente para todos 

pagarem. Destacou que, se alguém tem o desejo de pegar um espaço 

maior e tem segurança que poderá pagar, ele aconselha que faça. 

Depois, afirmou que não fez financiamento para a construção do 

empreendimento, mas está com recursos próprios e ressaltou que a 

prefeitura é dona do imóvel, bem como do terreno. Destacou que a 

prefeitura emprestou por 30(trinta) anos e, se ele não fizer uma boa 

gestão, a prefeitura retoma, contudo haverá uma administração 

compartilhada entre Fundação, camelôs, Ministério Público e 

Prefeitura e, consequentemente, Câmara de Vereadores. De posse da 

palavra, o Secretário Antonio Carlos Borges Júnior frisou que o 

presente momento era um momento de parar, refletir e ver os pontos 

que não estavam convergindo, de modo que a conclusão do projeto 

em pauta fosse positiva para todos. Em Pela Ordem, Dr. Rodrigo 

Santos Lemos reiterou os questionamentos que ele havia feito e 

desafiou a todos os presentes a acharem o contrato principal e seus 

aditivos e requereu esclarecimentos do Sr. Tergilene, sobre as 

indagações feitas. Em razão das indagações reiteradas, o Dr. 

Rodrigo Santos Lemos requereu que lhe fosse concedida a palavra 

por só mais uma vez. Contudo, o Presidente da Mesa, vereador Luiz 

Augusto de Jesus não acolheu a solicitado do advogado e arguiu que 

já havia cedido, por duas vezes, a palavra ao requerente! Na 

sequência, o Presidente mencionado declarou encerrada a presente 
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Audiência Pública. Para constar, eu, Manoel Oliveira de Jesus, 

Redator de Debates desta Casa Legislativa, lavrei a presente Ata, 

que segue assinada pelos membros da Comissão e demais 

autoridades.   


